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NIEUWSBRIEF 2 

JANUARI 2014 
 

THEMA:  
 

BEKIJK JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN EENS VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF! 
 

   
 
VOOR JOU, 
Na een heel jaar is dit de (extra uitgebreide) tweede nieuwsbrief van Tekenpraktijk De Morgenster/Praktijk 
Emmy Janssen. Deze nieuwsbrief heeft op zich laten wachten door allerlei gebeurtenissen in het afgelopen jaar, 
waar ik hierna meer over vertel. Met deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte brengen van activiteiten 
binnen de praktijk. Daarnaast vind ik het leuk om in de nieuwsbrief iets ‘ter overweging’ mee te geven en een 
mooie foto of een inspirerende tekst te plaatsen. Geniet van deze nieuwsbrief. Ik ben benieuwd naar jullie 
reacties, voel je welkom om te reageren en ik hoop je vooral tijdens een van de activiteiten te ontmoeten! 
 
2014, EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW BEGIN, NIEUWE KANSEN, ALTIJD WEER  
BEKIJK JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN EENS VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF 
Wat zijn jouw goede voornemens voor 2014? Of zie je wel hoe dit jaar gaat verlopen? Sta je open voor nieuwe 
dingen of wil je alles bij het oude houden? Kun je het verleden achter je laten? Durf jij de uitdaging aan om het 
leven vanuit een ander perspectief te bekijken? 2014 wordt een jaar van avontuur, van nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe initiatieven, waarvoor je dan wel je eigen verantwoordelijkheid dient te nemen om ze ook waar te maken.  
 

 AANBOD:  WORKSHOP STILSTAAN BIJ 2014,VAN VERLEDEN NAAR HEDEN 
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SCHEIDING:  
BEKIJK JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN EENS VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF 
In de zomer van 2013 werd duidelijk dat mijn leven, door scheiding, totaal zou veranderen. Nu, een half jaar 
later ben ik vele goede, maar ook pijnlijke ervaringen rijker. Vertrouwen en positiviteit zijn mijn sleutelwoorden. 
Scheiden, van wat dan ook, je gezin, je kinderen, de mensen om je heen, vrienden, familie, (huis)dieren, je baan, 
je huis, je gezondheid, noem maar op, is niet gemakkelijk. Toch kan het, achteraf bekeken, voor jezelf een 
gebeurtenis zijn, waarvan je gaat inzien dat ’t past in jouw leven en je uiteindelijk dichter bij jezelf brengt en 
bij wie je werkelijk bent. Naast verdriet en rouw en allerlei emoties kun je misschien ook de positieve kant 
ervan gaan ervaren; een bewustwording die met vallen en opstaan gepaard gaat, maar wel heel waardevol is.  
 

 AANBOD:  WORKSHOP OVER SCHEIDEN EN AFSCHEID NEMEN 

We staan op een positieve manier stil bij ieders verhaal en delen ervaringen. Je maakt een werkstuk dat je 
vertrouwen, kracht en inzicht geeft en je op weg helpt om het afscheid een plaats te geven in je dagelijks leven.  
 
GRAANCIRKELS:  
BEKIJK JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN EENS VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF 
In de zomer van 2013 ben ik ook, met mijn kinderen, naar Zuid Engeland gereisd om graancirkels te bezoeken.  
Ja, wat moet je daar nu van denken, zijn ze handgemaakt of toch niet……? Deze reis was zeker een aanleiding om 
het onderwerp vanuit een ander perspectief te gaan zien, want toen we in de graancirkels rondliepen, bleek toch 
wel, dat dit niet zomaar door mensenhanden gemaakt kon zijn. We hadden bijzondere ontmoetingen met andere 
“cropcircle”-liefhebbers en het stemde ons tot nadenken. Het riep meer vragen op dan we al hadden, boeiend! 
 

   
 

 AANBOD: WORKSHOP OVER GRAANCIRKELS 

Met informatie(materiaal) en een inleiding over graancirkels, gaan we onze eigen graancirkel maken, je hoeft 
geen tekenervaring te hebben, dus doe lekker mee als dit onderwerp je aanspreekt en laat je maar verrassen.   
 
INDIA:  
BEKIJK JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN EENS VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF  
Na de zomer, van september-oktober, ben ik 5 weken op reis geweest door het noorden van India, het 
Himalayagebied, een avontuurlijke reis, die niet zonder uitdagingen is verlopen. Mijn thema was wederom 
vertrouwen. India is “the place to be” als je het leven vanuit een ander perspectief wilt gaan zien. Ik heb me 
verwonderd, verbaasd, was geschokt, verrast, geraakt, onder de indruk, geëmotioneerd, geroerd, blij en vooral 
ook dankbaar. Naast alle ellende en armoe heb ik ook heel veel moois gezien: prachtige mensen, natuur en kunst.  
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 AANBOD: WORKSHOP IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE………. 
Laat je inspireren door op reis te gaan naar je buiten- en binnen wereld. 

KINDEREN:  
BEKIJK JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN EENS VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF 
In India heb ik met kinderen getekend, ook al verstond ik ze niet, toch hadden we via de tekeningen en 
gebarentaal wel contact met elkaar, wat maar weer bewijst dat de tekentaal universeel is, hoe mooi is dat! 
 

 AANBOD: WORKSHOP: DE WERELD ROND, HOE ZIET JOUW WERELD ER UIT?                          
Iedereen kan meedoen, leeftijd (ongeveer) 9-12 jaar; 13-15 jaar; 16-18 jaar 

     
  
DEMENTIE: 
BEKIJK JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN EENS VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF 
Voor dementerende ouderen gaat mijn hart open. Ik vind het heel fijn en waardevol om creatief met ze aan de 
slag te kunnen gaan, omdat het mij veel voldoening geeft als ik zie hoe positief zij hierop reageren en hoe ze 
kunnen genieten van een middagje tekenen/schilderen. Dat wens ik veel meer mensen toe. Ook bij hen bezie ik 
de wereld vanuit een ander perspectief: de beleving vanuit een mens die dementerend is, maar hoe bijzonder. 
  

 KUNSTROUTE LOCHEM (paasweekend) 19-21 APRIL 2014 van 12.00 uur – 17.00 uur 
Tijdens de Kunstroute ben je van harte welkom bij Huize Dahme in Lochem, Nieuweweg 5, waar aandacht 
besteed zal worden aan Kunst en Dementie. Je kunt zelf ook actief aan de slag (het duurt maar even en 
tekenervaring is niet nodig) om een bijdrage te leveren aan een “kunstwerk” van mensen voor mensen. 
Om elkaar een warm hart toe te dragen en eens even stil te staan bij dementie.  

 ARTIKEL OVER DEMENTIE 
Wil je meer informatie over de achtergronden van dementie, kijk dan op mijn website voor het artikel 
dat ik daarover schreef voor het tijdschrift Verwachting. Boekentips: Marieke De Vrij, Dimensies 
achter dementie en Jan Pieter van der Steen, Dementie. 

 KENNISMAKEN MET MIJN WERKWIJZE 
Ben je geïnteresseerd geraakt, of ken je mensen of instellingen die belangstelling hebben voor 
zorgbegeleiding op creatieve basis, dan hoor ik dat graag. Neem gerust contact met me op. 
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GESPREK: 
Heb je helemaal geen behoefte om te tekenen/schilderen, maar wel aan een gesprek over dat wat jou 
bezighoudt, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom in een veilige omgeving, met respect, aandacht en een 
luisterend oor voor jouw verhaal. Om samen te kijken naar hoe jij zelf een volgende stap kunt zetten. 
 

                                      
 
MEDITATIE: 
Ook bestaat de mogelijkheid om individueel of in groepsverband deel te nemen aan meditaties, waarbij voorop 
staat dat niets moet. Wees gewoon jezelf.  Ervaring is niet nodig. 
 

             
 
 
TOT SLOT: 
 

 Mijn wens is dat deze nieuwsbrief je inspireert om jezelf en de wereld om je heen eens  
vanuit een ander perspectief te gaan zien en om te ervaren wat er dan allemaal kan gebeuren. 

 Wil je meer weten? Je bent van harte welkom om me te bellen of te mailen. Alle gegevens vind je op 
www.tekenpraktijkdemorgenster.nl en onderaan iedere pagina van deze nieuwsbrief. 

 Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, laat het me dan weten met een “geen 
belangstelling”-mailtje. Dan verwijder ik je uit het adressenbestand.  

 Ik vind het prima als je deze nieuwsbrief doorstuurt naar andere geïnteresseerden. 


